USB-C multiport adapter - 4K 30 Hz - 3-in-1 USB C
naar HDMI, DVI of VGA
Product ID: CDPVGDVHDBP

Deze USB-C™ multiport adapter is een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB-C
computer op een VGA-, DVI-of HDMI-scherm. De adapter combineert meerdere video outputs tot één
adapter, voor een alles-in-een connectiviteitsoplossing. Deze adapter verbindt één scherm, en is niet
geschikt voor het aansluiten van meerdere schermen tegelijkertijd.
De multiport reisadapter is compatibel met uw DP Alt Mode computer. DP Alt Mode betekent dat uw
computer een DisplayPort-videosignaal via de USB-C poort kan doorsturen. De adapter is ook
compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.
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Alles-in-een videoconnectiviteit
Deze USB-C adapter biedt u alle video outputs die u nodig hebt, in één adapter. De adapter maakt uw
laptop compatibel met bijna elk scherm, doordat u een VGA-, DVI- of HDMI-scherm via USB-C kunt
aansluiten. Met deze adapter kunt u bijna elke vergaderruimte binnenstappen en direct uw presentatie
geven, waardoor u een prima eerste indruk maakt en niet meer in verlegenheid wordt gebracht omdat
u eerst de connectiviteitsopties in de ruimte moet beoordelen en dan in uw tas naar de juiste connector
moet zoeken.

Maximale mobiliteit
De draagbare A/V-adapter is compact en lichtgewicht, waardoor u hem gemakkelijk in uw laptoptas
kunt opbergen. Neem deze adapter mee op reis, zodat u gegarandeerd verbinding kunt maken met
bijna elk(e) scherm c.q. projector die u tegenkomt.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit
De HDMI output van deze reisadapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties bij 30 Hz, en biedt vier keer
de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. De USB-C naar HDMI output is ook neerwaarts compatibel
met lagere resoluties, zoals 1080p en 720p, zodat u de adapter met oudere videoapparatuur kunt
gebruiken. De VGA en DVI outputs ondersteunen ook resoluties tot 1920 x 1200 of 1080p HD, zodat u
kunt blijven genieten van uitstekende videokwaliteit.
De CDPVGDVHDBP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent
Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook™ aan op een beschikbaar HDMI-,
DVI- of VGA-scherm op uw werk
Sluit een DVI-, VGA- of HDMI-scherm aan op uw USB-C laptop, als
tweede scherm

Features
•
•
•
•

Probleemloze connectiviteit met een alles-in-een videoadapter
Maximale mobiliteit met een compacte A/V-adapter
Verbazingwekkende beeldkwaliteit met HDMI-resoluties tot 4K bij 30
Hz
Easy to set up, use, and store
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Hardware

Warranty

2 Years

Active or Passive Adapter

Actief

Adapterstijl

Adapters

AV-ingang

USB Type-C

AV-uitgang

HDMI
DVI-D
VGA

Prestaties

Algemene specificaties

Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de
videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal
slechts één van de uitgangen werken.

Audiospecificaties

HDMI output - 7.1 surround sound
DVI output - 2-kanaals stereoaudio

Maximale analoge resoluties

1920 x 1200 @ 60Hz

Maximale digitale resoluties

3840 x 2160 @ 30Hz

Ondersteunde resoluties

HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x
1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x
1080, 1280 x 720

Connector(en)

Ondersteuning breedbeeld:

Ja

Video Revision

DisplayPort 1.2

Connector A

1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input

Connector B

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Output

Speciale opmerkingen

Systeem- en kabelvereisten

/ vereisten
Gebruiksomgeving

Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode)
ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Bedrijfstemperatuur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend)
Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend)

Fysieke

Breedte product

1.8 in [45 mm]

Gewicht product

1.8 oz [51 g]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

eigenschappen
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Kleur

Zwart

Lengte product

3.3 in [85 mm]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt)

1.9 oz [55 g]

Wat wordt er

1 - USB-C reisadapter

Meegeleverd

meegeleverd
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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